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‘Silent shift’ voor
DaVinci Yachts
Volvo Penta introduceerde recent
een uiterst comfortabele manier van
schakelen voor de ingebouwde D3motoren met heckdrives. Dit systeem
met silent shift maakt het schakelen
met de drives zeer aangenaam ten
opzichte van de eerdere modellen,
zo is de belofte. Op de IPS-systemen
werd dit al langer toegepast en sinds dit
jaar is het ook beschikbaar voor andere
motoren en drives. DaVinci greep deze
kans aan en bouwde naar eigen zeggen
als eerste jachtwerf in Nederland twee
D3-220 Pk motoren met silent shift in op
een nieuw te leveren DaVinci 35E. ”Het
schakelt subliem, naadloos en stil. Wat
een enorme sprong vooruit en wat een
comfort voor de eigenaar,” aldus Erik van
Veen, CEO van DaVinci Yachts. “Vanaf
nu gaan ze standaard in al onze nieuwe
jachten, een ware upgrade van ons
product. Daarnaast gaan we voor diverse
eigenaren de huidige drives ombouwen.
Als je met deze combinatie gevaren hebt,
wil je niet meer anders.”

Novi Marine introduceert
nieuwe Gemini Waverider RIB
Het Zuid-Afrikaanse Gemini Marine heeft op basis van de beproefde WR880 en
WR1060 RIB’s een nieuwe uitvoering uitgebracht: de Waverider WR1060 GRP Cabin.
De veelzijdige nieuwe RIB heeft een geheel vernieuwde kajuit en is voorzien van een
wasgelegenheid en toilet. De Cabin RIB is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.
Hulpdiensten en maritieme dienstverleners kunnen hier bijvoorbeeld op kustwateren mee
varen. Het eerste demomodel is afgebouwd door Novi Marine uit Steenbergen die de
boot heeft uitgerust met onder meer schokabsorberende stoelen. Twee krachtige 300 Pk
sterke Yamaha F300BTEX buitenboordmotoren zorgen voor de aandrijving. Samen zijn zij
goed voor een topsnelheid van ruim 50 knopen.
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Veiling van de eerste Aston Martin
powerboat

De Valk Yacht Brokers veilt binnenkort een unieke powerboat
die bij haar lancering in 2016 wereldwijd de kranten haalde. De
allereerste Aston Martin 37 werd tijdens de bootshow in Monaco
gepresenteerd aan de mondiale media. De veiling biedt een
unieke kans om eigenaar te worden van dit collector’s item van
YachtFocus Magazine 194 nieuwe boten - gebruikte boten

Aston Martin. Het DNA van de auto-ontwerpen van Aston Martin
is duidelijk zichtbaar. Zo combineert de boot de belangrijkste
aspecten van de Aston Martin-rijervaring met een oogstrelende
vormgeving. De 37-voeter heeft een opvallend en tijdloos design
en is uitgevoerd met twee Mercury Racing motoren. Bovendien
is de AM37 uitgerust met talloze bijzondere features, zoals een
speciaal ontworpen ophangsysteem voor de stootkussens. De
AM37, die oorspronkelijk in het blauw werd gelanceerd, is inmiddels
uitgevoerd in Stone White. De limited edition AM37 powerboat is
te bezichtigen in de overdekte haven van De Valk Yacht Brokers
in Loosdrecht en wordt vanaf 23 december 2020 geveild in
samenwerking met Yachtbid en BVA Auctions. Het startbod is
€ 100.000 excl. BTW. De snelle beslisser kan het jacht ook direct
aanschaffen voor het bedrag van € 995.000 excl. BTW.
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